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RESUMO

A gestão ambiental é uma realidade no meio empresarial. O desenvolvimento da consciência ecológica, do desenvolvimento sustentável em 
diferentes camadas e setores da sociedade mundial acaba por envolver também o setor da educação, a exemplo das Instituições de Ensino 
Superior (IES). Porém, ainda são poucas as práticas adotadas pelas IES, que tem papel fundamental de qualificar e conscientizar os cidadãos 
formadores de opinião. Assim, as IES devem colocar em prática aquilo que ensinam, tornando a sua própria gestão interna um modelo de gestão 
sustentável de sucesso para a comunidade, influenciando com resultados as organizações as quais os seus formandos irão fazer parte, visando o 
caminho da sustentabilidade. Para que este processo ocorra torna-se fundamental que as IES comecem a incorporar os princípios e as práticas de 
sustentabilidade em todos os níveis da organização, atingindo funcionários, professores e principalmente os alunos, realizando treinamentos, 
operações, planejamentos e atividades comuns a todos. O papel das IES na aplicação do desenvolvimento sustentável com a implementação de 
um sistema de gestão ambiental pode ser dividido em duas correntes. A primeira destaca a questão educacional como uma prática fundamental 
na formação dos seus discentes  e egressos, contribuindo para a sua qualificação, incluindo suas práticas profissionais na preocupação com os 
assuntos ambientais. A segunda corrente destaca a postura da IES com a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em seus 
campi, como modelos e exemplos práticos de gestão ambiental sustentável para a sociedade. Neste contexto, a Universidade Estácio de Sá –
Campus Macaé começou a implementar um sistema de gestão ambiental onde uma das etapas deste projeto é o gerenciamento dos resíduos 
sólidos na universidade. O processo já iniciado em março de 2017 conta com o apoio e a participação de toda a comunidade acadêmica. Em um 
levantamento realizado pela empresa de limpeza e funcionários administrativos sobre a quantificação dos resíduos sólidos, chegou-se a um 
volume total de 5700L de resíduos gerados por semana na IES. Onde a coleta seletiva vai contar com tambores como disposição temporária dos 
resíduos, conforme descrito a seguir: 10 tambores de papel (azul), 3 de metal, 1 de vidro (verde), 3 de plásticos (vermelho), 2 de orgânico 
(Marrom) e 1 comum (cinza). O objetivo deste trabalho é avaliar o processo de coleta seletiva de resíduos sólidos da Universidade, verificando o 
potencial destes resíduos para futuros projetos pilotos de pesquisa sobre a reciclagem dos mesmos. Os projetos serão elaborados por docentes e 
discentes onde serão selecionados cinco projetos pilotos s serem implementados e caracterizados pelo objetivo de formar empreendedores de 
serviços ambientais através de ações inovadoras e de caráter multidisciplinar. Este projeto já conta com a participação de 22 alunos do curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária e 2 alunos do curso de Engenharia de Produção. Com os resultados esperamos que o corpo discente e docente 
atuem de forma ativa em pesquisas científicas, aplicando metodologias de avaliação de desempenho, promovendo melhorias ano após ano, 
aproximar o setor privado e a sua demanda por empreendedores, identificar linhas de financiamento para o apoio da implementação dos 
projetos dos novos empreendedores, avaliar os profissionais preparados e realizar eventos locais para apresentar os resultados a fim de estimular 
outros discentes.
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